
Svenska Fjällklubben - Årsberättelse 2018 
Svenska Fjällklubben är en ideell förening som verkar för en vidgad kännedom om fjällvärlden och 
respekt för dess kvaliteter och naturvärden.  

Svenska Fjällklubbens verksamhetsår nummer 91 är nu till ända och klubbens verksamhetsberättelse 
skrivs. Enklast kan verksamheten under året beskrivas som ett stabiliseringens år. Klubbens olika 
verksamheter har försökts ge stadga genom olika insatser och förstärkningar av bland annat det 
ramverk som klubben verkar inom. Olika förslag läggs nu på årsstämmans bord.  

Fjällpolicyn   
Klubbens fjällpolicy har nu varit med under en följd av år. Under den snabba modernisering klubben 
genomgår kan det lätt hända att en sådan skrivning kan komma att kännas lite gammalmodig. Utan att 
veta om så är fallet har klubben under Höstmötet tillsammans med Sektionerna genomfört ett arbete 
kring klubbens värdegrund, ett arbete som under kommande år förhoppningsvis kan svara på bland 
annat kring frågor om vår Fjällpolicy. Materialet kommer förhoppningsvis med i Fjället 1#2019 för 
förberedelse till alla som vill ha ett inflytande i frågeställningarna. 

Ekonomi     
Klubbens ekonomi har under 2018 genomgått en remarkabel förbättring. Den främsta anledningen är 
det projektbidrag på 165 000 kr som klubben fått från Svenskt Friluftsliv för att ta fram årsboken Till 
Fjälls. Bidraget täcker en stor del av framställnings- och distributionskostnaden som hamnar på ca 
230 000 kr. Till detta har klubben också erhållit 90 000 kr i administrationsstöd. Med hänsyn taget till 
den goda kassan efterlyser klubbledningen ytterligare projektidéer inför kommande år.  

En post av engångskaraktär, som upparbetats under flera år, är återbetalning av moms för layout och 
distribution av medlemstidningen Fjället. Medlemstidningar som utkommer minst fyra gånger per år 
och som skickas kostnadsfritt till medlemmarna är befriade från moms. Detta har inte 
uppmärksammats tidigare och betalad moms de senaste sju åren, motsvarande ca 100 000 kr, har 
återbetalats från aktuella leverantörer.  
 
Långsiktigt har ekonomin också förbättrats av att vi är medlemmar i Svenskt Friluftsliv. Förutom ett 
årligt driftsbidrag har den öppna medlemsantagningen medfört årligen ökande medlemsintäkter.  
 
För fyra år sedan var läget sådant att klubben bad sina mer välbärgade sektioner om ekonomiskt 
tillskott vilket också resulterade i att klubben under 2018 erhöll ett bidrag på 20 000 kr från 
Jämtlandssektionen, att användas ”för ytterligare gemensamma åtgärder inom datorutveckling och 
marknadsföring”, något som kommer att ske under 2019.  
 
Under året har klubben bytt till ett webbaserat redovisningssystem. Huvuddelen av 
bokföringsmaterialet hanteras elektroniskt eller skannas in i redovisningen. Detta ger bättre 
möjligheter till åtkomst oberoende av geografisk plats. Som en direkt följd av detta kan nu attest av 
fakturor samt revision till största delen ske utan tillgång till pappersmaterial.  
 
All hantering av indata till redovisningen görs av kassören. Klubbens redovisningsbyrå har tillgång 
tillredovisningen och kan med kort varsel gå in som backup vid behov. 
Fjällmiljö 



Klubbens arbete med fjällmiljön har inte under flera år kommit igång på önskvärt sätt vilket vi inom 
styrelsen beklagar. Vi har det fulla ansvaret här. 

Det som nu har skett under året är att en fullödig Fjällmiljöpolicy har kunnat skrivas vilket styrelsen 
är mycket tacksam över. Densamma läggs nu fram att beslutas om på årsstämman så får den nya 
styrelsen ta saken därifrån.  

Under nästa år skall frågan om hur remissvar skall hanteras på bättre sätt komma upp. 

Fjällkunskap 
Klubbens Utbildningsverksamhet styrs av de krav som den så kallade Fjälledarnormen ställer upp 
(se klubbens hemsida för djupare information). Normen tolkas av klubbstyrelsen som upprättar 
Svenska Fjällklubbens säkerhetsplan som i sin tur reglerar klubbens verksamhet i fjällvärlden (i första 
hand). 

Gentemot klubbens medlemmar bedriver så klubben flera utbildningslinjer med syfte att förkovra de 
medlemmar som så önskar sig detta. Utbildningen med största omfånget är de Fjälledarutbildningar 
som klubben bedriver för att säkerställa den efterfrågan som i första hand finns på egna fjälledare; 
sommar respektive vinter. Utbildningarna är omfattande och har drivits med högt tempo för att försöka 
fylla den brist av Fjälledare som även finns inom den egna organisationen.  

Läget under perioden har inte varit problemfritt och klubben jobbar ständigt för att på bästa sätt lösa 
uppkomna problem. Det största och mest långvariga problemet är den examination av blivande 
fjälledare som vi inte lyckats lösa på ett tillfredsställande sätt. Här måste nu frågan lösas under närtid! 

Klubben har under de senaste åren, inom fjälledarutbildningarna infört positionen som 
kursadministratör för att hantera de mycket stora och många gånger otacksamma arbete som ligger 
mellan en utannonsering av kurserna och fram till kursstart.  

Den Praktiska Vinterfjällkurs som drivits av Jämtlandssektionen under många år är stadd i fortsatt 
utveckling och mycket populär bland medlemmarna. Kanske kan kursens popularitet medföra 
dubblering av Jämtlandssektionens kurs samt att fler sektioner genomför utbildningen?  

Det som saknas i klubbens utbud är ”Praktiska Sommarfjällkursen”. Här är flera sektioner på språng 
för komma igång med utbildningarna. 

Klubbens utbildningsaktiviteter; här har klubben på samma sätt som övrig gemensam marknadsföring 
mellan moderklubb och sektioner en strävan av att utbudet och avsändaren (SFK) skall vara lätt 
igenkänningsbar. Sålunda annonseras till exempel enligt följande; ”Svenska Fjällklubbens Praktiska 
Vinterfjällkurs”. Likaså pågår ett arbete för att kursernas innehåll skall kvalitetssäkras till förmån för 
att alla utbildningar inom klubben skall vara utbildningsmässigt likvärdiga oavsett var de äger rum. 

Säkerhetsarbetet - styrs av klubbens säkerhetsansvarige som har att förlita sig på klubbens 
Säkerhetsplan. Varje arrangemang klubben har, oavsett ifall det gäller utbildningssituationer, fjällturer 
eller andra programpunkter har att följa klubbens säkerhetsplan, något som ännu inte till fullo har 
kunnat implementerats. 

Vår man i Fjällsäkerhetsrådet deltar i arbetet där och försöker påverka beslut inom detta område så att 
dessa gagnar klubbens medlemmar på bästa sätt och allmänheten i stort, vilket torde vara ungefär 
samma sak. 



Som klubbens ordförande vill jag framföra en särskild eloge till alla medlemmar som slitit med 
utbildningsfrågorna under året! 

Fjällupplevelser - Sektionerna                           
Sektionerna inom klubben, som ju idag helt svarar för klubbmedlemmarnas fjällupplevelser, kan av 
hävd sägas ha haft en mycket fri roll inom klubben. Tilläggas skall att flera av sektionerna har 
uppskattat detta, även om riksstyrelsen ibland har önskat att ”en fjällklubb i större omfattning borde 
ägna sig åt fjällfrågor”, något som den nu avgående styrelse skriver under på. Styrelsen har fortsatt 
gett sektionerna stor frihet men arbetat för att alla sektioner i princip skall ha samma stadgar. Nu 
återstår Stockholm och Syd att övertyga om vikten av detta behov, där Syd endast har administrativa 
problem medan Stockholm har fortsatt strukturella sådana.  

Stockholmssektionen, den sektion som vid klubbstarten för 91 år sedan var navet i klubben, har inför 
stämman lämnat in två motioner som visar att man vill närma sig klubbens kärna vilket är bra! Kanske 
kan detta vara den nystart som behövs i samarbetet? 

Gemensam plattform för marknadsföring via hemsida och sociala media infördes föregående 
mandatperiod men det förtjänar att det lyckade resultatet påpekas. 

Höstmötet 2018 med sektionsföreträdarna väl representerade kom främst att handla om klubbens 
värdegrund, något som var synnerligen värdefullt. Materialet kommer nu att användas till att under 
kommande år fördjupa insikten i vår fjällpolicy samt vidta eventuella omskrivningar. 

Jämtlandssektionens ”Praktiska Vinterfjällkurs” har ju pågått i många år och gett sektionen ett mycket 
gott rykte, tillika god kassa. Försök att låta motsvarande sommarutbildning komma till stånd inom en 
eller flera sektioner har hittills tyvärr misslyckats men ansträngningarna pågår fortsatt inför kommande 
år. 

Klubbstugan uppe i Katterjåkk sköts som tidigare helt och hållet och med den äran av 
Kirunasektionen. Stugans ekonomi ligger också under Kirunasektionen. 

Noterbar är den mötesaktivitet i form av möteskvällar med bildvisningar etc. som sker i de flesta 
sektioner – självklart en stimulerande och mycket positivt verksamhet! 

Medlemstillväxt   
Medlemstillväxten har under året varit god. Trots att klubben nu och även under de kommande åren 
sannolikt tappar medlemmar som faller bort av åldersskäl så måste sägas att medlemstillväxten varit 
god under året. Vid förra årsslutet hade klubben 1580 medlemmar medan vi vid utgången av 2018 var 
drygt 1700. Naturligtvis ger detta klubben både styrka och bättre ekonomi! 

Noteras att medlemsregistreringen fungerar väl men uppvisar en del tekniska tillkortakommanden. För 
att ytterligare förenkla registreringsprocessen föreslås till årsstämman att medlemmar mellan 16 och 
25 år betalar fullt pris. 

Hedersmedlemmar 
Styrelsen har till årsstämman föreslagit att Clas Grundsten och Per Klingbjer väljs in som 
hedersmedlemmar i klubben. Frågan lämnas över till kommande årsstämma. 

Klubben har aldrig haft någonting att ”ge de utsedda hedersmedlemmarna i handen” vilket har känts 
fattigt både för givare och mottagare. Från och med stämman 2019 kommer en skriftlig plakett att ges 



till personerna i samband utnämningen. Som framgår av verksamhetsplanen för 2019 avser styrelsen 
också att ta fram ett passande klubbmärke för dessa väl värda personer. 

Förtjänstmärket 
Klubben beslutade på årsstämman 2018 att instifta ett förtjänstmärke för att hedra medlemmar som 
gjort särskilda insatser för klubben. Nu är det alltså dags att för första gången genomföra denna insats 
till följande personer: 

Andersson Henrik        Frösön 
Bratt Carola Stockholm 
Brisland Kalle Östersund 
    
Göras Kerstin  Stockholm 
Hansen Jonathan         Lund 
Lindgren, Olle Kiruna 

Ljungkvist, Ola           Huddinge 
Nyman Mart  Stockholm 
Rodin Bengt  Karlskoga 

Selin Eva                     Roma Kloster         
Selin Lena Askim 
Sjöberg Anders            Stockholm 

Theander Agge            Kiruna 
Wahl Sven-Erik           Järfälla 
Wennström Åke          Bromma  

Zennertun Jan              Örebro  

Marknadsföring 
Klubbens marknadsföring har under året satt sig och via ”sociala media” kommer nu många nya 
medlemmar till klubben. Vår hemsida nämns med respekt – glädjande resultat efter den intensiva 
insats som gänget gjort på den fronten! 

Under året har påbörjats funderingar kring hur Fjället, Till fjälls, vårt utbud av klubbprodukter och inte 
minst kursboken Till Fjälls 2018 skall hanteras, till exempel hur dessa bör distribueras ut till köparna 
och inte minst betalas för att inte det skall behöva utföras dubbelarbete i all oändlighet…  

Ett närmare samarbete med Lundhags har etablerats men ligger fortfarande i sin linda. Avsikten är att 
klubbens behov av god utrustning för klubbens medlemmar skall kunna bytas mot att fjällklubben ges 
PR i Lundhags publikationer. Vi får se hur detta utvecklar sig under 2019. 

Fjället 

https://www.hitta.se/omr%25C3%25A5de/63.168900132771775:14.581296259671253


Vår klubbtidning Fjället har sedvanligt utkommit med fyra nummer med gott innehåll. Vår tidning är 
bra och mycket uppskattad bland våra medlemmar.  

Till fjälls 2018 
Till fjälls 2018 – har denna årgång fått ett annorlunda kunskapsinnehåll med avsikten att den skall 
stärka klubbens medlemmars kunnande inom den fjällverksamhet klubbens medlemmar bedriver 
enskilt eller i grupp. Likaså är den en kunskapsbok för de medlemmar som avser eller redan har 
påbörjat en fjälledarutbildning, där boken är den enda i sitt slag på marknaden. Boken är producerad 
med stöd från Svenskt Friluftsliv och den kommer också att säljas på den öppna marknaden, detta till 
gagn för den allmänna kunskapsnivån i landet likaså som PR för vår klubb. Nämnas kan att boken rönt 
stor uppskattning bland våra medlemmar. 

Svenska Fjällklubben - Verksamhetsplan 2019 
Klubben går nu in i ett nytt verksamhetsår och 2018 års styrelse lämnar efter sig tankar och planering 
inför saker som kanske borde hända under det kommande året. Avsnittet finns inte med i de 
obligatoriska handlingar som hör till årsstämman men dokumentet avlämnas trots detta till stämman. 

Fjällpolicy 
Ett arbete pågår alltså med att dokumentera i första hand sektionernas syn på klubbens värdegrund. 
Arbetet med att bredda basen för detta arbete och vilka konsekvenser det kan få startar upp under 
verksamhetsåret. 

Ekonomi     
Som framgått av verksamhetsberättelsen och budgeten för 2019 så går klubben in i verksamhetsåret 
med betydande ekonomiska muskler. Detta kommer naturligtvis att fortsatt gynna vår totala 
klubbverksamhet. Några extra större utgifter inte finns planerade. 

Fjällmiljö 
Årsstämma 2019 kommer förhoppningsvis att anta klubbens miljöpolicy varefter arbetet inom denna 
viktiga del av klubbverksamheten då kan startas upp på bred front. 

Fjällkunskap 
Klubbens Fjälledarutbildningar; sommar och vinter, behöver ges sina bestående former där få kurser 
ställs in på grund av ledar- eller deltagarbrist. Likaså att det i slutändan inte stupar på att 
examinationen ej går att genomföra. Detta är ett mycket prioriterat område under kommande års 
verksamhet. 

Säkerhetsarbetet inom klubbens aktiviteter kommer att vara prioriterat under kommande 
verksamhetsår. Sektionernas acceptans för behovet av säkerhetsarbetet skall höjas. 
Förhoppningsvis kommer den planerade ”Praktiska Sommarfjällkursen” att kunna startas upp och 
kanske kan den ”Praktiska Vinterfjällkursen” finna vägar till att dubbleras? 



Fjällupplevelser                            
Sektionernas roll och arbete inom klubben skall stärkas. Klubbens nyare och oftast yngre medlemmar 
skall ges insikt i sektionernas verksamhet och stimuleras till att delta i utveckling och aktiviteter i 
denna miljö. 

Ekonomin skall kunna förbättras för alla klubbens sektioner men särskilt för de sektioner som 
genomför arrangemang ”av fjällkaraktär”. 

Klubbstugan uppe i Katterjåkk sköts som tidigare helt och hållet och med den äran av 
Kirunasektionen. Stugans ekonomi ligger också under Kirunasektionen. Kassören funderar på ifall det 
finns investeringsbehov i stugan. Eftersom klubben har ett kassaöverskott skulle det kanske kunna 
bidra till en tidigareläggning av investeringar? 

Vitagrönabandet, ett arrangemang vi samarbetar med, har en ganska snabb tillväxt.. Man efterlyser 
bland annat ett forum för att ge deltagarna bättre kunskaper innan start och här borde klubben kunna 
medverka. 

Medlemstillväxt  
Klubbens medlemstillväxt kommer sannolikt att accelerera ytterligare och enligt gällande prognoser 
kommer ytterligare ett par hundra nya medlemmar till klubben under 2019. Kanske passerar klubben 
strecket för 2 000 medlemmar vilket i så fall borde firas! 

Som förberedelse inför att vi kan öppna upp för medlemsrabatter i företag som på olika sätt samarbetar 
med klubben bör vi hantera frågan om medlemskort vilken är nödvändig att lösa. Kanske kan ett 
elektroniskt medlemskort vara lösningen här? 

Hedersmedlemmar 
Från och med stämman 2019 kommer en skriftlig plakett att ges till personerna i samband 
utnämningen. Som framgår av verksamhetsplanen för 2019 avser styrelsen också att ta fram ett 
passande klubbmärke för dessa väl värda personer. 

Förtjänstmärket 
Under 2018 lyckades sannolikt inte alla medlemmar som är förtjänta av klubbens Förtjänstmärke att 
bli identifierade. Styrelsen har en förmodan om detta, särskilt eftersom inte alla tillfrågade gamla 
ärrade klubbveteraner och sektionsordföranden inte svarade på uppropet. Ansträngningar kommer 
därför att fortsätta för att identifiera dessa personer under 2019.  

Marknadsföring 
Arbetet med klubbens grafiska profilen fortsätter. Klubbens marknadsföring på hemsidan och Sociala  
media fortsätter. Hemsidan ges ytterligare innehåll. 

Frågan om hur klubbprodukterna (Fjället, Till fjälls, vårt utbud av klubbprodukter och inte minst 
kursboken Till Fjälls 2018 etc.) skall hanteras, distribueras ut till köparna och inte minst betalas, hittar 
sin lösning. 

Det närmare samarbete med Lundhags som har etablerats men ligger fortfarande i sin linda ges ökat 
utrymme. Vi får se hur detta utvecklar sig under 2019. 



Fjället 
Tidningen ges även detta år ut med fyra fullmatade nummer. 

Till fjälls 2018 
De första ansträngningarna behöver göras under året för att säkerställa att Till fjälls 2020 kan ges ut. 

Övrigt 
Resultatet av de motioner som får grönt ljus av stämman kommer under året att sättas in i 
klubbarbetet. 

Förberedelser har gjorts för att klubbens Arkivmaterial under året kommer att kunna överföras till 
Riksarkivet 

Det finns en bred efterfrågan kring att klubbens årsstämma flyttas till senast mitten av mars eller till 
slutet av maj, detta för att den inte skall ligga under årets allra mest aktiva fjällveckor. Detta visar sig 
av olika skäl inte vara lätt. Arbetet fortsätter. 

Ett stort och varmt tack till alla funktionärer 2018 
Funktionärer 2018 – ett särskilt stort och varmt tack riktas till alla funktionärer men framför allt till 
följande personer som under året utfört viktiga sysslor för klubben:  

Fjället - redaktion                       Kalle Brisland, Jonathan Hansen, Sven-Erik Wahl,  
   Göran Wallin 
Fjället - distribution    Carola Bratt (sammankallande), Thomas Ekdahl,  
   Kerstin Göras, Arthur Lindroth, Ola Ljungkvist,  
   Barbara Lundberg, Hans Pettersson,  
   Margareta Röjdmark, Anders Sjöberg, Åke Wennström,  
   Björn Winell, Soili Vehmas 
Fjällfararnas Vita & Gröna Band Jan Lundhag 
Fjällkunskap - ansvarig  Erik Casselbrant 
Fjälledarutbildningen - kursledare Andreas Broberg, Stefan Rönnqvist, Erik Casselbrant,  
   Jan Lundhag, Gunilla Eriksson, Erik Hellberg,  
   Stefan Olausson, Robin Johansson 
Fjällmiljö - ansvarig   Lisa Öberg 
Fjällsäkerhetsrådet  Göran Wallin 
Fjällupplevelser - ansvarig Leo Schneede 
Klubbrumsvärdar  Ola Ljungqvist, Christian Almgren, Åke Wennström 
Kursadministration  Jim Berglind 
Marknadsansvarig  Lisa Göstasdotter,  
   annonsförsäljning; Andreas Broberg 
   Lundhagssamarbetet; Andreas Broberg 
Medlemsärenden  Jonas Fredriksson 
Revisorer    Jan Mickos, Kerstin Göras  
Revisorssuppleanter  Björn Winell, Jan-Olof Schytt 



Sektionsordförande -  Bergslagen  Bengt Rodin 
    Gävle-Dala  Lars Svanerud 
   Göteborg  Jesper Holst 
   Jämtland  Robert Onsander 
   Kiruna  Olle Lindgren 
   Skåne  Eva Harding / Leo Schneede 
   Stockholm  Krister Jonsson 
   Östgöta  Anders Åkerberg 
   Alla funktionärer i Sektionerna! 
Stugfogdar  Per Lindström, Olle Lindgren, Jonna Nilsson Kivimäki 
Säkerhetsansvarig  Erik Casselbrant 
Till fjälls 2018 – redaktör Gunilla Eriksson 
Till fjälls 2018 – redaktion Erik Casselbrant, Jan Lundhag, Stefan Rönnqvist, Lars  
  Svanerud, Sofie Werner 
Utbildningsansvarig  Erik Casselbrant 
Valberedning   Ann Storkitt - sammankallande, Thomas Ekdahl, Ulrika  
  Krebs 
      
Riksstyrelsen för Svenska Fjällklubben ber att få tacka samtliga funktionärer och medlemmar för 
allt stöd och visat förtroende under det gångna året.  

  

      Stockholm i mars 2019 

      Styrelsen för Svenska Fjällklubben 

  

      -----------------------------------             ---------------------------------           --------------------------------- 
      Jan Lundhag                    Bengt-Ove Blomkvist   Sara Frödin Nyman 

       Ordförande                      Kassör                         Vice ordförande 
        Sekreterare 
               

      -----------------------------------             ---------------------------------           --------------------------------- 
      Lisa Göstasdotter                   Lisa Öberg                            Erik Casselbrant                     
        Marknadsansvarig                       Fjällmiljö                                 Fjällkunskap 
                                    Säkerhetsansvarig 

      -----------------------------------             ---------------------------------           --------------------------------- 
      Leo Schneede                     Jonas Fredriksson    Fanny Kivimäki  
       Ordförande Sektion Syd                       Medlemsansvarig                                  Ledamot 
       Fjällupplevelser 
       Sektionskontakt                 


